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OLA planeko enpresa eta 
Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuaren 
artean urtero hitzarmen bat sinatzen 
da.  
 
Hitzarmen hau bi aldeen 
konpromisoen adierazpen bat da 
eta konpromiso horiek betetzeko 
lankidetzan arituko dira. Bertan, 
alde batetik,  enpresek euskararen 
erabilera integratzeko konpromisoa 
hartzen dutela eta, bestetik, udalek 
prozesu hori laguntzeko konpromisoa 
hartzen dutela jasotzen da.  
 
1. Udalak

OLA planeko Hitzarmenen 
sinatze ekitaldia Enpresetako planen deskarguak 

 

 
 
Prozeduren azterketa egin eta kalitate sistema osatzeko jorratu 
beharreko alorrak identifikatu dira. Jarraitu beharreko hurrengo 
urratsak definitzen ari dira.  
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

  konpromiso hauek 
hartzen ditu: 

a) Enpresei ondoren adierazten diren 
zerbitzu eta laguntzak eskaintzea. 

b) Enpresei diagnostikoa eta 
planifikazioa egiteko aholkularitza 
eskaintzea. Lehenengo urtean 
Udalak aholkularitzaren  %50 
ordainduko du eta bigarren eta 
hirugarren urteetarako portzentaia 
jaisten joango da.  

c) Udalak egindako lanari segimendua 
egingo dio eta urte bakoitzaren 
amaieran egoeraren ebaluazioa 
egingo du. 

2. Enpresak

 

hamabi-T 
 
Trebakuntza plana martxan jarri da ikasturte hasierarekin batera: iazko 
lau ikasleez gain aurten beste lau matrikulatu dira euskaltegietan. 
Iazko ikasleen bekak tramitatu dira eta 45 urtetik gorako langileei 
zuzenduriko oinarrizko ikastaro bat prestatzen ari dira, hizkuntza 
menderatu ez arren oinarrizko ezagutza bat jaso dezaten. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 

 ondorengo 
konpromisoak hartzen ditu: 

a) Hitzarmen honetan jaso diren eta 
bere ardurapekoak diren 
konpromisoak lehen urtean bete 
daitezen beharrezkoak diren lanak 
burutu eta neurriak hartzea. 

b) Hitzarmena sinatzen denean 
hartutako konpromisoak beteta, 
euskararen erabilera areagotzeko 
ekintza gehiago abian jartzea.  

c) Enpresaren hizkuntza-egoeraren 
inguruko azalpenak Udalari 
ematea. 

d) Enpresari ordaintzea dagokion 
erdia bere gain hartzea. 

 

Une honetan hitzarmenak  
sinatzen ari dira enpresak eta 
udal ordezkariak.   
 

Web gunea aldatu eta egokitu egin dute, eta hori euskaratzen aritu 
gara. Koordinatzailearen euskara formazioa zertxobait atzeratuko da 
lan arrazoiengatik. Bilera hitzordua dagoeneko koordinatzailearekin 
hitzartuta: bertan lotuko dira xehetasun guztiak. Oraindik orain langile 
batekin departamentu batean eraman beharreko normalizazio urratsez 
hitz egitea falta da: hau guztia koordinatzailearekin egingo den bileran 
lotu nahi da.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 
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  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

 
Euskararen Eskuliburuaren zirriborroa egin ondoren Euskara 
Batzordean eztabaidatu nahi da, eta bertan ikusiko da lantegiko 
prozeduretan sartzeko aukera dagoen. Eskuliburu honetan euskarak 
lantokian zein maila izan behar duen zehazten da ezagutza, erabilera 
eta motibazio arloan. Eskoletarako talde bat aurreikusten da.  
Euskararen Erabilera areagotzeko “pin” batzuk banatuko dira lantegian. 
Euskara Plana denongana iristeko dokumentuaren aurkezpena atzeratu 
egin da.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 

 
 
Eskolen deialdia zabaldu da eta dozena erditik gora lagunek eman 
dute izena: bi talde aurreikusten dira. Lantegiko erabilera zenbatekoa 
den ikusteko neurketa bat egingo da, hurrengo Euskara batzordean 
banatuko ditugu lanak. Berria egunkariaren harpidetza erdi prezioan 
egiteko proposamenari oniritzia eman dio Kontseilu Errektoreak eta 
beraz, deialdia egingo da. MCC-ko Kooperatibetarako Euskara 
Normalizatzeko Oinarriak lanaren barruan, Tajoko auto ebaluazioa 
egin dugu Euskara Batzordean.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 

 
 
 

 
 
 

 
Matrikulazio kanpaina egin da bulegoko kideen artean eta 
koordinatzailearen trebakuntzarekin ari gara buru belarri.  Sarean 
aldaketak egiterakoan karpeten izenak aldatu zituzten eta berriz 
euskarazten ari dira. Jasotako diru-laguntzen balorazio positiboa egin 
da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 
 
 

(…) lana da gure bizimoduaren 
eta gizarte-bizitzaren 
zutoinetako bat, bizitzaren 
tarte handi bat hartzen diguna, 
eta gure pertzepzio subjektibo 
zein kolektiboetan zuzenean 
eragiten duena. Garrantzitsua 
da, hortaz, alor honi eragitea, 
besteak beste, euskara 
biziberritzeko lanari 
sendotasuna eta heldutasuna 
emango dion esparruetako bat 
delako, eta beste esparru 
batzuei eragiteko/sendotzeko 
trakzio-indar handia duelako. 

Irailean zehar, Eusko 
Jaurlaritzako Hizkuntza 
Politikarako Sailburuordetzak 
lan munduan euskara 
sustatzeko egin dituen 
ondorengo urratsen berri izan 
dugu:  
 
1. Akordioa sinatu dute 

enpresaburuen elkarte 
guztiekin (CONFEBASK, ADEGI, 
CEBEK eta SEA). 

 
2. Hitzarmena sinatu dute 

sindikatu nagusi guztiekin 
(ELA, CCOO, LAB eta UGT).  

 
3. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako 

Foru Aldundiekin eta 
EUDELekin batera, LanHitz

Eusko Jaurlaritza eta lan 
munduan euskara 
bultzatzeko ekimenak 

 
programa jarri dute martxan 
euskarari lekua egin nahi 
dioten enpresei dirulaguntza 
eta baliabideak eskaintzeko.  

 
4. Ziurtagiri bat sortzeko lanean 

hasi dira Euskalitekin. 
 
 

Gaur egun 150 enpresa eta 
kooperatiba inguru dira 
euskara planak abian 
dituztenak, horietako asko 
izen eta prestigio handikoak, 
gainera. 
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Eskoletarako deialdia egin da eta Zuzendariak eman du izena. Beraz, 
honen eskolak antolatzea dagokigu. Bestelako ikastaro batzuk ere 
badaudela eta, eskoletarako izen ematea baxuagoa izan da, beraz 
beste ikastaroak bukatzean luzatuko da beste deialdia. Euskara 
Planaren Aldizkariaren laugarren alea argitaratu da. Aplikazio 
Informatikoa euskaratzearen kontua atzeratzen ari da, berez aplikazioa 
beraren inplementazioa atzeratzen ari delako.  
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 

 
 

 
 
Dendako errotulazio berrirako itzulpen mordoska egin da. Euskarazko 
errotulu berriak jarri dira dendan, aldaketa ikusgarria da. Euskara 
Batzordea hurrengo hilabeteetako gestio plana egokitzen ari da, 
itzulpenetan pasatako denborak beste lanetarako tarte gutxi laga baitu. 
Jasotako diru-laguntzen balorazio positiboa egin da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 

 
 

 
Aurten bukatuko da garapen-fasea; hortaz, datozen urteetan helburuen 
jarraipena egiteaz gain, erabilera eta motibazioan eragin nahi da. 
Horretarako, urrian euskara-batzorde berezi bat egingo da gaia 
aztertzeko eta proposamenak egiteko. Bertara, batzordekideez gain, 
motibazio taldeetako kide bana (Sukarrieta eta Pasaia) eta egoitza 
bakoitzeko ordezkari bana elkartuko dira. Bestalde, laster hasiko dira 
euskara teknikoan trebatzeko saioak egoitza bietan. Azkenik, kalitate-
sistemako eta Intraneteko dokumentu orokorrak euskaratzeko eta 
horren jarraipena egiteko instrukzioa prestatu da.
  

ELHUYAReko teknikaria: Maddi Etxebarria
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa
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